
  

CÉLULA 03/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual o seu objetivo principal em seguir a Jesus, além da salvação? Cite algumas. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

 

TEMA: SEGUIR JESUS PELO MOTIVO CORRETO 

Lucas 6:6-10 

 

 

 

Estamos no mês que tem por tema: Preparar o Caminho da Salvação. É importante saber que o 

coração de Deus se move por vidas salvas. Ao ler o texto, do evangelho de Lucas, enxergamos 

muitas pessoas em um mesmo lugar (Sinagoga), mas com propósitos totalmente diferentes.  

A) Jesus estava na sinagoga com o propósito de ensinar. 

B) Os mestres da lei, na intenção de achar acusações em Jesus.  

C) O homem com uma mão atrofiada a ser curado. 

 

Saber reconhecer o propósito correto é um dos passos mais importante em nossas vidas. 

 

Qual seu motivo principal em seguir a Jesus?  

 

O texto nos mostra que Jesus, conhecendo os pensamentos dos religiosos, disse ao homem da mão 

atrofiada:  Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. 

 

Jesus aqui ensinou o objetivo correta do evangelho aos religiosos e disse: (V.9) “Então Jesus lhes 

disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É lícito nos sábados fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, 

ou matar”?  

Depois disse ao homem: (V.10) “E, olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua 

mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra”.  

Como foi difícil para aqueles homens compreender o sentido correto do propósito do coração de 

Deus, pois o ódio e rancor foi motivo de fechar os olhos para as coisas boas do Reino. 

 



O que aprendemos? 

 

1) Qual é o seu objetivo em seguir Jesus.  

Temos que tomar cuidado em não nos tornamos religiosos e começar a atrapalhar o agir de Deus 

nas vidas que precisam do cuidado de Jesus. “Deus nos chamou para sermos pontes e não muros”  

Muitas pessoas no mesmo lugar onde Jesus estava, mas com o propósito totalmente diferente.  

Mais do que estar a onde Jesus está, e você saber se o seu propósito com Jesus se está correto.  

Aquele homem não perdeu a oportunidade para ter a sua mão curada. Ele não deu ouvidos para os 

que iria atrapalhar a sua cura, ele apenas decidiu confiar no senhor.  

 

2) Jesus conhece o que passa no seu pensamento. 

Leia Salmo 139:1-4 e veja o que o rei Davi disse. 

Jesus sabendo os pensamentos dos religiosos decidiu dar uma lição, demonstrando em que consiste 

o Reino de Deus, e curou aquele homem no meio de toda aquela igreja. (Sinagoga) 

Hoje nós que precisamos tornar o cuidado para não nos tornamos religiosos apenas, e, em vez de 

ajudar as pessoas a ter encontro transformador com Jesus, passar a atrapalhar.  

 

3) Para receber o seu milagre, decida obedecer fielmente as ordens de Jesus.  

Jesus disse ao homem da mão atrofiado: 

A) levanta-te. (Ele se levantou) 

B) Vem para o meio. (Ele foi)  

C) Erga a sua mão. (Ele a ergueu) 

Será impossível viver o nosso melhor ano sem ter a prática da obediência aos comandos de Jesus. 

 

Conclusão:  

Este homem decidiu se levantar (ter coração de se pôr em pé); ir para o meio; ser visto por Jesus 

(quem não é visto não será lembrado) e estender a mão (atitude de gratidão a Deus por tudo). 

 “Ou viveremos o nosso melhor ano, ou vamos viver de desculpas nos lábios”? 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Levítico 27:30-32 – Devemos ser dizimistas porque o dízimo é santo (separado) ao Senhor. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 01/02 -  Rede de Homens às 19h30 

Dia 03/02 -  Discipulado dos 144 

Dia 08/02 -  Relógio de Oração - Rede de Jovens 

Dias 14, 15 e 15/02 -  Encontro de Homens da Equipe 2 



Dia 15/02 -  Rede de Mulheres 

De 21 a 25/02 – Acampa Jump 2020 

Dias 28, 29/02 e 01/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 1  

_______________________________________________________________________________ 

  

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo 

122:6 


